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Geltinkweg Keijenborg

woont u 

binnenkort 

op nummer



TYPE WONING 2-onder-1-kapwoning

BOUWJAAR 1997

INhoud 499 m³ 

WOONOPPERVLAKTE 118 m²

PERCEELOPPERVLAKTE 280 m²

AANTAL KAMERS 5

AANTAL SLAAPKAMERS 3

LIGGING aan rustige weg, in woonwijk

TuinLIGGING zuidwesten

isolatie dakisolatie, muurisolatie, 
vloerisolatie, dubbel glas

Energielabel B

Garage garage met carport



OMSCHRIJVING
Moet jij ook voor ieder klusje in huis vakmensen inhuren? En besteed je jouw 
spaarzame vrije tijd liever buitenshuis dan in huis? Dan zou dit zo maar een woning 
kunnen zijn die bij jou past.

 

Deze TWEE ONDER EEN KAPWONING met aangebouwde GARAGE en CARPORT 
is gelegen op een gewilde locatie in een nog jonge jaren’90 woonwijk aan de rand 
van de Keijenborg. Een moderne en degelijke woning tegelijk. Ideaal voor jou als 
doorstromer en/of jou (jonge) gezin met kinderen. 




De woning is in 2019 van binnen en buiten geschilderd waardoor de woning er 
tegenwoordig weer fris en fruitig bijstaat. Ook de keuken heeft in die periode een 
metamorfose ondergaan en is recentelijk nog de badkamer vernieuwd. Dit klinkt 
toch als inpakken en verhuizen?




De woning heeft op de begane grond een straatgerichte L-vormige woonkamer met 
een sfeervolle zit- en eethoek. Vanuit de keuken met hoekopgestelde 
inbouwkeuken loop je zo de bijkeuken en de inpandig bereikbare garage in. Altijd 
handig zo’n inpandige doorgang. De garage en de bijkeuken zijn volledig betegeld 
met een keurig nette moderne tegelvloer.




Boven zijn 3 slaapkamers. Ben je op zoek naar meer dan kan de zolder nog 
uitkomst bieden. Op de verdieping is de badkamer zoals het gezegde luidt de kers 
op de taart. Super netjes en modern en uitgevoerd met een inloopdouche, toilet en 
een fraai wastafelmeubel. De zolder is via een vaste trap bereikbaar. 




De woning is volledig geïsoleerd en is op beide verdiepingen voorzien van  een 
airco. De energieklasse is B.



OMSCHRIJVING
Aan de voorzijde van de woning is voor en onder de carport voldoende 
parkeergelegenheid op eigen terrein. Met 280 m² perceeloppervlakte is het niet 
alleen een ruime maar vooral ook een brede kavel. Naast de garage is er daardoor 
nog opstelruimte voor bijvoorbeeld een aanhanger of toch die grote trampoline 
voor de kinderen. De achtertuin is zuid west georiënteerd en daarmee een heerlijk 
zonnig achtertuin waar op warme dagen ook nog verkoeling is te vinden in een 
schaduwhoek.




De Keijenborg is een relatief kleine woonkern waar beperkte basisvoorzieningen 
aanwezig zijn. Voor uitgebreide voorzieningen kun je terecht in het nabijgelegen 
Hengelo of in de stad Doetinchem. 




Staan bij jou de verhuisdozen al klaar maak dan snel een afspraak voor een 
bezichtiging via een van onze kantoren.




Gebruiksoppervlakte:

- wonen			                               :    118 m²

- overig inpandige ruimte	     :     17 m²

- gebouwgebonden ruimte 	 :     11 m²

Perceeloppervlakte            		:     280 m²

















Kadastrale kaart



Plattegrond begane grond



Plattegrond 1e verdieping



Plattegrond zolder



lijst van zaken



lijst van zaken

Aan deze informatiebrochure kunnen geen rechten en verplichtingen worden ontleend.



lijst van zaken



lijst van zaken
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HENGELO GLD

Kerkstraat 4

7255 CB HENGELO GLD

 0575-462359

ZELHEM

Hengeloseweg 2

7021 ZT ZELHEM


 0314-624215

VORDEN

Zutphenseweg 26A


7251 DK Vorden

 0575-555733


